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§ 112  

Val av protokolljusterare  

Dennis Larsen (SD) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Naida Mahmutovic (S) ersätter vid förhinder. Protokollet justeras den 
17 november. 

Paragrafen är justerad 
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§ 113  

Ändring av föredragslistan  

Ärendet, Kvalitetssammanfattning för förskolan 2020/2021, tidigareläggs och 
behandlas som punkt 4 på dagordningen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    BoF.2021.1736 

Verksamhetsinformation 2021  

Ärendebeskrivning  
Utredare Erik Lensell informerar om lokalförsörjningsplan 2021-2025 och 2022-
2026. Redogörelse lämnas över status för förskolor och grundskolor, planerad inflytt 
i skolorna samt över antalet platser som kommer erbjudas på grundskolorna. 

Information lämnas även över arbetet med att utveckla förskolegårdarnas utemiljö. 
Syftet med att utveckla utemiljön är att underlätta för mer utevistelse och höja 
kvaliteten på förskolan. Bilder på kvalitetshöjande åtgärder som genomförts 
presenteras samt redogörelse för satsningar under 2021 och kommande satsningar 
2022. 

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om; 
- Kultur- och fritidsnämndens beslut om namnbyten på förskolor och grundskolor. 
- Den 29 april 2022 går förvaltningschefen i pension. Arbetet med att rekrytera en ny 
förvaltningschef har påbörjats. 
- Ingen ny information finns att lämna i relation till covid-19 pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Lokalförsörjningsplan Tidsplan 2021-2025 och 2022-2026 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    BoF.2021.0106 

Kvalitetssammanfattning för förskolan 2020/2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning och uppföljning av den kommunala förskoleutbildningen för läsåret 
2020/2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kvalitetssammanfattning för förskolan 2020/2021 
 Rapport Uppföljning av den kommunala förskoleverksamheten 2020-2021 
 

Beredning 
Kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av verksamheten samt de 
fokusområden som förskolan arbetat med under året: 
- Förskolans organisation 
- Kort fakta i siffror 
- Kvalitetsarbete i förskolan 
- Fokus - språket 
- Fokus – utveckling och lärande 
- Digitalitet i förskolan 
- Förskolegårdar 
- Barnkonventionen 

Beslut 
- Rapport avseende kvalitetssammanfattning för förskolan 2020/2021 läggs med 
godkännande till handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Avdelningschef förskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    BoF.2021.1608 

Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för 
resor och möten för Eslövs kommun. Detta förslag har sedan skickats ut på remiss till 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Förslaget till riktlinjer för resor och 
möten är en del av Eslövs miljömålsprogram och syftar till att minska den negativa 
miljöpåverkan från kommunanställdas transporter inom Eslövs kommunorganisation. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Förslag till Riktlinjer för resor och möten. Remissversion 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021 Revidering av riktlinjer 

för resor och möten 
 

Beredning 
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och 
från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för 
Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och 
klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem. 

Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av riktlinjerna leder 
sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av Eslövs kommuns personal. 

Många arbetsplatser, som skolor och förskolor, inom barn- och familjenämndens 
ansvarsområde ligger i orter med bristfällig kollektivtrafikförbindelse. Möjligheten 
att följa rekommendationerna enligt förslaget till riktlinjerna är därför för många av 
våra medarbetare begränsad. Parallellt med arbetet kring kommunens interna arbete 
kring miljövänliga transporter är således arbetet med att påverka för en utbyggd 
kollektivtrafik i hela kommunen viktig för att uppnå syftet med begränsad 
miljöpåverkan från transporter. 

Eslövs kommun har redan riktlinjer kring distansarbete och därför bör stycket 
Distansarbete (sida 6-7) strykas ur Förslag till riktlinjer för resor och möten. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt 
eget och översänder detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
- Barn- och familjenämnden föreslår att stycket Distansarbete på sida 6-7 i Förslag 
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till riktlinjer för resor och möten stryks då Eslövs kommun redan har riktlinjer för 
distansarbete. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    BoF.2021.1623 

Tillägg i delegeringsordning i skadestånds- och försäkringsfrågor  

Ärendebeskrivning  
Tillägg i delegeringsordningen med anledning av skadestånds- och försäkringsfrågor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillägg i delegeringsordningen i skadestånds- och 

försäkringsfrågor 
 Bilaga 1 Delegeringspunkter 
 

Beredning 
Det finns ett behov av ett förtydligande i delegeringsordningen gällande ärenden där 
en enskild ställer ett ersättningsanspråk (skadestånd) till barn- och familjenämnden i 
Eslövs kommun och ärendet ska anmälas till något av våra försäkringsbolag för 
utredning. Detta gäller till exempel då en enskild ställer ett ersättningsanspråk till 
nämnden och den enskilde anser att nämnden är ersättningsskyldig på grund av 
oaktsamhet eller vårdslöshet vid en skada vid någon av våra verksamheter. En sådan 
skada behöver ofta anmälas till ett försäkringsbolag av nämnden för vidare 
utredning. 

Vidare behövs det ytterligare tillägg i delegeringsordningen för att den ska stämma 
överens med nämndens rutin vid ersättningsanspråk till elever. Det gäller till 
exempel situationer när nämnden (skolan) ska utreda en elevs ansvar vid en inträffad 
skada samt när nämnden ska gå vidare och ställa ett ersättningsanspråk till eleven 
och/eller elevens vårdnadshavare när eleven är minderårig. 

De aktuella delegeringspunkterna, se bilaga 1, anses vara förenliga med 6 kap. 38 § 
och 7 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).  Beslut som omfattas av de nya 
delegationspunkterna ska anmälas till nämnden i enlighet med 7 kap. 8 § 
kommunallagen. 

Beslut 
- Delegationspunkter i bilaga 1 bifalls och delegationsbeslut som fattas i enlighet 
med bilaga 1 ska anmälas till nämnden enligt 7 kap. 8 § kommunallagen. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskolan 
Rektorer vid skolpliktiga skolformer 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    BoF.2020.1750 

Uppföljande granskning av besökssäkerhet och skalskydd i för- och 
grundskola  

Ärendebeskrivning  
I november 2020 fick förvaltningen Barn och Utbildning i uppdrag av barn- och 
familjenämnden att nämndens sammanträde i november 2021 redovisa genomförd 
uppföljning i ärendet gällande Revisionens granskning av besökssäkerhet och 
skalskydd av förskola och skola 2017. Redovisningen innehåller uppföljning av 
följande uppdrag till förvaltningen: 

- Tillse att alla enheters regelbundna riskbedömningar i samband med skyddsronden 
också omfattar besökssäkerhet. 
- Tillse att alla enheter har rutiner för besök och hur personalen agerar när de ser 
okända personer uppehåller sig på enhetens område eller i dess lokaler. 
- Säkerställa att rektor tillser att all personal har god kännedom om rutiner för besök 
och hur de agerar när de ser okända personer som uppehåller sig på enhetens område 
eller i dess lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av besökssäkerhet och skalskydd i för- och 

grundskola 
 Svar på Revisionens uppföljning av 2017 års granskning av besökssäkerhet och 

skalskydd av förskola och skola 
 

Beredning 
För att följa upp de enskilda enheternas hantering av frågorna formulerades en digital 
enkät. Enkäten besvarades av samtliga rektorer/enhetschefer inom 
verksamhetsområdena grundskola samt förskola. Nedan följer en sammanfattning av 
svaren. 

Tillse att alla enheters regelbundna riskbedömningar i samband med skyddsronden 
också omfattar besökssäkerhet. 
Flertalet rektorer och enhetschefer svarar att man i samband med skyddsrond även 
riskbedömer besökssäkerhet. För att underlätta detta arbete ytterligare avser 
förvaltningen att uppdra åt HR-avdelningen att i KIA, det digitala system som 
används för stöd i arbetsmiljöarbetet, lägga upp en mall för detta. 

Tillse att alla enheter har rutiner för besök och hur personalen agerar när de ser 
okända personer uppehåller sig på enhetens område eller i dess lokaler. 
Samtliga rektorer uppger att de har rutiner för hur personalen ska agera när de ser 
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okända personer uppehålla sig på enhetens område eller i dess lokaler. Personalen 
frågar vem personen är och vad för ärende hen har. Man ber även om legitimering. 
Har personen inget ärende följs personen ut, vid hotfullt uppträdande rings 112. Vid 
misstanke om att allt inte står rätt till, meddelas närmaste chef omgående för vidare 
åtgärder. Det förekommer dock små skillnader i rutinerna, vilket beror på skolform 
men även på byggnadens utformning och förutsättningar. 

Säkerställa att rektor tillser att all personal har god kännedom om rutiner för besök 
och hur de agerar när de ser okända personer som uppehåller sig på enhetens 
område eller i dess lokaler. 
Samtliga rektorer säkerställer att all deras personal har god kännedom om rutiner för 
besök och hur de agerar när de ser okända personer som uppehåller sig på enhetens 
område eller i dess lokaler. Några exempel på hur man säkerställer att all personal 
har kännedom 
- rutinen tas regelbundet upp i organisationens mötesstrukturer 
- rutinen är tillgänglig digitalt 
- rutinen lyfts vid behov, till exempel om det framkommer att det finns hotbild mot 
elever 
- rutinen informeras om vid nyanställningar 

Beslut 
- Rapport avseende uppföljning av besökssäkerhet och skalskydd i för- och 
grundskola läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskola 
Avdelningschef förskola 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    BoF.2021.0107 

Intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i nämndens 
verksamhet. Den interna kontrollen bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 
rättvisande, samt att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Som en grund 
för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med intern kontroll ska en risk- 
och väsentlighetsanalys göras. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Intern kontroll 2022 - Risk- och väsentlighetsanalys 
 Riskinventering intern kontroll 2022 
 

Beredning 
Upprättat utkast till bruttolista är ett resultat av en riskanalys som gjorts av 
representanter för nämndens verksamheter. Att göra en riskanalys är ett reflekterade 
och utredande arbete för att ringa in och bedöma risker. Utgångspunkterna i 
riksinventeringen har varit en aktiv omvärldsanalys, faktainsamling och spaning. 

Beslut 
- Ärendet återupptas på december månads nämnd för beslut om intern kontrollplan 
2022.  

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisning av det ekonomiska 
utfallet per den aktuella månaden redovisas också antalet barn och elever, de 
anställdas frisktal för perioden samt en preliminär prognos för placeringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport oktober 2021 
 Ekonomisk sammanställning oktober 2021 
 Volymer oktober 2021 
 Prognos placerade barn och unga till och med oktober 2021 
 Frisktal till och med oktober 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med oktober visar på ett överskott för barn- 
och familjenämnden. Överskotten återfinns inom de flesta av nämndens 
verksamheter och beror främst på minskade kostnader för placeringar inom 
socialtjänsten, interkommunala kostnader som ännu inte faktureras och överskott på 
skolenheterna som prognostiseras att förbrukas under resterande del av året. När 
denna rapport upprättas så är oktober månads ekonomiska redovisning fortfarande 
öppen, så utfallet kommer att ändra sig för perioden. 

Ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,6 miljoner kronor för perioden 
januari till oktober, vilket främst består av kostnader för extra städning på 
skolenheterna under pandemin. Kompensation för sjuklönekostnader uppgick till 4,4 
miljoner kronor för perioden januari till augusti. 

Helårsprognosen för resterande del av året förväntas bli ett överskott om 10 miljoner 
kronor, vilket är en ändring av den helårsprognos som lämnades i delårsrapporten. 
Anledningen till att prognostiserat överskott förväntas bli högre är att flera 
skolenheter kommer uppvisa ett överskott vid årets slut då större inköp inte kommer 
hinna levereras. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna.  
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 121    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2021 
 Beslut att ej inleda utredning oktober 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-10-01 till och med 2021-10-31 
 Delegeringslista IFO 2021-10-01 till och med 2021-10-31 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling oktober 2021 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 215-219 
Föreläggande med vite enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) 
 
§§ 220-222, 230-233 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§§ 223, 234-243 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 224 
Avslut av vård enligt 2 § LVU samt avslut av placering utanför hemmet enligt 11 § 
LVU 
 
§ 225 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU samt enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 229 
Ansökan om vård enligt 1, 2 och 3 §§ LVU 
 
§ 244 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 
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§ 245-247 
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU till nämnd 
 
§ 248 
Ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU 
 
Övriga delegeringsbeslut; 
BoF.2021.1585-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gyabo förskola. 
 
BoF.2021.1587-1 Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende - Ansökan beviljad 
 
BoF.2021.1000-56 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-57 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-58 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-59 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-60 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-61 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1599-1 Överenskommelse om interkommunalersättning 
 
BoF.2021.1600-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1601-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1602-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1607-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2021.0450-2 Avstängning enligt AB § 10 mom.2 
 
BoF.2021.1493-1 Läsårstider för läsåret 2022-2023 för grundskolor i Eslövs 
kommun 
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BoF.2021.1000-62 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-63 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-64 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-65 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1632-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-66 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-67 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-68 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-69 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1654-1 Överenskommelse om interkommunalersättning 
 
BoF.2021.1655-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1656-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1657-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1446-3 Anställningsbeslut, Sockertoppenförskola, Förskoleassistent 
 
BoF.2021.0087-2 Anställningsbeslut, Ängaboförskola,Barnskötare 
 
BoF.2021.0450-3 Avstängning enligt AB § 10 mom.2 
 
BoF.2021.1458-11 Information om föreläggande 
 
BoF.2021.1443-12 Information om föreläggande 
 
BoF.2021.1457-11 Information om föreläggande 
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BoF.2021.1394-14 Information om föreläggande 
 
BoF.2021.1363-18 Information om föreläggande 
 
BoF.2021.1365-17 Information om föreläggande 
 
BoF.2021.1000-70 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1716-1 Beslut om ändring av tilläggsbelopp, Ekenässkolan 
 
BoF.2021.1139-7 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Eslövs 
Montessorifriskola 
 
BoF.2021.1136-8 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Emmabo 
Förskola 
 
BoF.2021.1137-7 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Förskolan 
Picasso 
 
BoF.2021.1138-9 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Förskolan 
Ströungarna 
 
BoF.2021.1185-16 Tilldelningsbeslut för direktupphandling av systemstöd 
 
för skolval till förskoleklass och grundskolan till Barn ochutbildningsförvaltningen 
 
BoF.2021.1743-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-71 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-72 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-73 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-74 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-75 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
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BoF.2021.1000-76 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-77 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-78 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-79 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
  
BoF.2021.1547-2 Tilldelningsbeslut i offertförfrågan av skrivbordscykel 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 122   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.1458-5 Kallelse till möte med Barn- och familjenämndens arbetsutskott 

BoF.2021.1590-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1592-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1593-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1595-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1596-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1597-1 Beslut om avstängning av elev vid Ölyckeskolan 7-9 

BoF.2021.1363-14 Kallelse till möte med Barn- och familjenämndens arbetsutskott 

BoF.2021.1394-8 Kallelse till möte med Barn- och familjenämndens arbetsutskott 

BoF.2021.1365-13 Kallelse till möte med Barn- och familjenämndens arbetsutskott 
211005 

BoF.2021.1613-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1614-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0713-8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 138, 2021 Försening 
av investeringsprojekt om- och tillbyggnad av Ekenässkolan 

BoF.2021.0713-9 Konsekvensbeskrivning avseende försening Ekenässkolan 

BoF.2021.1702-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1703-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1712-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1717-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1452-4 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i 
Eslövs kommun 
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BoF.2021.1452-5 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021 - Skolbiblioteken i 
Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 

BoF.2021.1452-6 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021 - Skolbiblioteken i 
Eslövs kommun 

BoF.2021.1731-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 97 2021, Namn på 
fastighet och ny förskola vid Allmänningens naturreservat 

BoF.2021.1732-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 98 2021, Namn på ny 
förskola vid Lapplandsvägen 

BoF.2021.1733-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 99 2021, Namn på ny 
förskola i Stehag 

BoF.2021.1734-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 100 2021, Förslag på nytt 
namn på grundskolan Bergaskolan 

BoF.2021.1740-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1452-7 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021 - Ekonomi 
transferering 

BoF.2021.1760-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1804-1 Kommunfullmäktiges beslut § 106, 2021 Delårsrapport för 
Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 

BoF.2019.2729-9 Kommunfullmäktiges beslut § 109, 2021 Antagande av policy 
för kommunikation i Eslövs kommun 

BoF.2021.1810-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1814-1 Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2021 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 

 

Beredning 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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Paragrafen är justerad 
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